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----------------------------------------ACTA NÚMERO TRÊS-------------------------------------------------------------------------DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013------------------------------------No dia vinte de Novembro de dois mil e treze, nesta Vila de Avanca, no Edifício Sede da
Junta de Freguesia, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, reuniu o Executivo da Junta de
Freguesia de Avanca, sob a presidência do Senhor José Jorge da Silva Valente Borges e com
a presença dos executivos senhores Secretário, José Fernando Valente Guimarães, Tesoureira
Lúcia Maria Alves Souto, vogais Jacinto Álvaro Rodrigues e Domingos José de Pinho
Rodrigues Espanha. ---------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente justificou o adiamento da reunião por um dia, de acordo com a vontade
expressa e unânime do Executivo, jogo apuramento para o campeonato do mundo entre
Portugal e a Suécia, sendo que o adiamento não provocou qualquer transtorno ou atraso ao
funcionamento da Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------------Antes do início dos trabalhos, foi apresentada, lida e aprovada por unanimidade a ata número
dois.----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu início aos trabalhos.---------------------------------------------------------APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA “OPÇÃO DO PLANO E ORÇAMENTO PARA
DOIS MIL E CATORZE”.----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente colocou a disposição dos presentes a “opção do Plano e Orçamento para
2014”, dando a explicações pormenorizadas sobre o seu conteúdo e objectivo, remetendo
tudo o que acabou de transmitir para a descrição do plano e orçamento descrito. ---------------Mais informou que o orçamento foi reduzido em oito e meio por cento em relação ao ano
anterior.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, analisaram em pormenor o referido documento, o qual
foi colocado a votação sendo o mesmo aprovado por unanimidade.-------------------------------Os presentes decidiram também que a “ Opção do Plano e Orçamento para 2014” seja
remetida a próxima Assembleia de Freguesia, para sua discussão e aprovação. -----------------JANTAR DE NATAL DA JUNTA DE FREGUESIA DE AVANCA.-------------------------O Senhor Presidente solicitou aos presentes que se pronunciassem sobre a data agendar para
realização do jantar de Natal. -----------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente propôs o dia dezasete de Dezembro do corrente ano, pelas dezanove
horas e trinta minutos, para a realização do referido jantar, no Salão Paroquial de Avanca.----Os presentes tomaram conhecimento e aceitaram por unanimidade a proposta do Senhor
Presidente, estabelecendo como inscrição para o referido jantar com a comparticipação no
valor de dez euros.-----------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE.---------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes do relatório elaborado, dirigido, através de carta,
ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, Dr. Diamantino Sabina, a solicitar a
resolução de vários assuntos relacionados com a Junta de Freguesia, cujo conteúdo se
transcreve: “Exº Senhor Presidente, Doutor Diamantino Sabina. Boa tarde. Calculo que tenha
imenso para decidir e fazer. Foi a pensar assim que tenho andado a protelar evitando dar-lhe a
conhecer assuntos que sendo do meu conhecimento e que me merecem a melhor atenção.
Mas que só terão resolução depois de serem avaliados e decididos por V. Exª e pelo
Executivo Camarário. Assim, não desejando tratamento especial, passo expor alguns dos
assuntos mais pertinentes que entendo merecerem a melhor análise e possível resolução:-----A rua Associação Artística de Avanca, entre o acesso ao Pavilhão e a rua do Morgado,
encontra-se com total ausência de iluminação pública, facto que muito incomodo os
transeuntes. Por aqui circulam muitas pessoas em caminhadas (nocturnas).----------------------Sendo que por motivos de poupança, terão sido desligados todos os pontos de iluminação
pública da urbanização da Quinta do Outeiro, solicitamos que sendo possível seja iluminada a
rua que liga a rua Prof. Dr. Egas Moniz e a rua do Morgado, que tem já algum movimento
quer de automóveis quer de pessoas que por ali circulam de dia e de noite.----------------------Penso que já foi abordado este assunto, que é alongar a linha longitudinal contínua na rua da
Nestlé c/entroncamento com rua da Várzea (Senhor Almendra). O prolongamento da linha
justificar-se-á com o facto de por ali circularem veículos fora de mão sendo que a rua é de
sentido único, após o entroncamento referido.--------------------------------------------------------No dia 25 de Outubro, pelas 12h00, verifiquei que na rua Prof José Maria Tavares, a cerca de
100 metros do Restaurante Teimoso, andavam a abrir uma vala junto ao muro divisório de
uma propriedade agrícola (lado norte) 3 trabalhadores da empresa JSC e que os trabalhos
teriam a ver com a instalação/colocação de um posto de transformação da EDP. Ora o que se
tem verificado é que este tipo de obras é feito sem que a Câmara (ou a Junta) tome
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conhecimento e fiscalize. Depois de o trabalho “concluído” ainda que seja reposto o piso,
quase sempre, é mal feito o trabalho e passados uns dias o piso abate e começam a “chover”
as reclamações. Como se poderá atenuar este procedimento?--------------------------------------A propósito do assunto acima referido, acresce-me informar, que com frequência se vem
trabalhadores afectos ao JSC, ou outros, fazerem serviços para EDP, alguns dos quais
consistem em rasgar arruamentos para colocarem cabos ou postes e que “terminando” os
trabalhos deixam o piso irregular e a necessitar de ser tapado com betuminoso. Há até terra
deixada nas valetas proveniente dos buracos abertos para colocarem os postes. (caso recente
da rua da Várzea, onde foram colocados dois ou três postes). Verifica-se também, que os
postes em cimento são colocados nas bermas dos arruamentos impedindo/obstruindo as águas
pluviais do seu normal curso, dando origem a que as mesmas “circulem” pelo meio das ruas
com prejuízo para os transeuntes e erário público.---------------------------------------------------No parque Municipal do Mato, no acesso à escola, entre a piscina, o polidesportivo e o bar
"quiosque da Leitura" foi em tempos colocado por esta Junta (mandato anterior) um
bebedouro com o intuito de "fornecer" água a quem dela necessitasse, sem ter de recorrer ao
bar ali existente ou mesmo à piscina. (São muitas as crianças que vão ao bar pedir água). Mas
acontece que o bebedouro funcionou muito pouco tempo, pois a rede que o alimenta (será a
da rega) é fechada e deste modo deixa o bebedouro de funcionar, facto que tem dado origem
a reclamações do proprietário do bar e também de utentes, que tendo ali instalado um
bebedouro dele não tiram qualquer proveito. ---------------------------------------------------------O piso da zona de estacionamento envolvente ao Pavilhão Gimnodesportivo Comendador
Adelino Dias Costa, necessita de reparação/tapar buracos, o que a não ser feita com
brevidade, poderá dar origem a buracos bem maiores, criando transtorno aos utentes.----------Foi dado conhecimento nesta Junta (em 11/11/2013) que desconhecidos colocaram
(abusivamente entulho), composto por grandes pedras, no caminho de acesso a pinhais,
também conhecido por travessa de Gonde, ou seja a poente das casas sociais entre pinhais
depois do bairro do Gonde, facto que impede os proprietários dos pinhais de se deslocarem
nos tractores aos mesmos e que só uma máquina retroescavadora, conseguirá espalhar o
entulho e tornar o caminho acessível.-------------------------------------------------------------------Permita-me ainda colocar-lhe estes dois assuntos: No dia 11/11/2013, pelas 09h00 desloqueime à urbanização Quinta do Outeiro, com o objectivo de verificar o estado do mesmo espaço.
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Ali verifique: a ausência de mais de uma dezena de tampas de caixa de saneamento/outras,
colocadas nos passeios, sinalizadas com ramos de árvores e fitas fluorescentes. Um
amontoado de lixo doméstico muito provavelmente deixado pelos camionistas que ali
estacionam diariamente. Sinalização derrubada, bem como postes de iluminação pública
inclinados pelos embates dos pesados. Passeios danificados pelas manobras efectuadas pelos
camionistas. Verifiquei igualmente haver necessidade de em breve proceder à limpeza
daquela urbanização, no sentido de evitar alastramento da vegetação. Sobre este assunto,
devo também informar que já por mais que uma vez solicitamos à GNR apertada fiscalização
e o impedimento de ali estacionarem camiões, sendo que se continua a verificar seu o
estacionamento.--------------------------------------------------------------------------------------------Por último solicito autorização para eliminar os arbustos que rodeiam a sepultura do Prof.
Doutor Egas Moniz (arbustos altos, que encobrem a sepultura) e para pintar o cadeado que a
rodeia e colocar eventualmente pedrinha, no sentido de dar maior visibilidade/dignidade à
referida sepultura.------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Presidente, depois da longa lista que há momentos apresentei, permita-me apresentar
mais dois assuntos e solicitar sua possível resolução.------------------------------------------------No dia quatro deste mês de Novembro compareceu nesta Junta o cidadão Senhor Joaquim
Carlos Rodrigues Dias, residente na rua Joaquim Nicolau nº 19, 3860-038 Avanca, com
contacto 918391743, dando conta que a rua onde reside, numa extensão de cerca de 100
metros-final da rua do lado Sul, não possui iluminação pública, pelo que serão necessários
três postes e respectivas armaduras. Complementando este pedido, informo que o referido
arruamento está a sofrer obras de beneficiação instalação rede saneamento, pelo que a ser
decido colocar os postes, deveria ser antes de o pavimentar.----------------------------------------Outro assunto, tem a ver com o estado do piso da rua Manuel da Silva Fava - Água Levada
(troço não asfaltado/extrema com Serrado) que tem as valetas assoreadas (por tractores e
arrastamento de terras) o que faz com que as águas das chuvas corram pelo "pavimento", o
qual, por isto se encontra em mau estado e provoca grande incómodo a quem por ali tem de
passar, (dando também aspecto de algum abandono).------------------------------------------------Como proposta para a solução, sugiro a cedência de uma máquina (retro/outra) a fim de
proceder à limpeza da valeta extensa (cerca de 250 metros) e nivelar/acertar o piso e colocar
posteriormente, quando possível asfalto. (A limpeza e acerto da rua era bom!) ” ----------------
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Os presentes tomaram conhecimento, corroborando com o que foi exposto pelo Senhor
Presidente---------------------------------------------------------------------------------------------------DECISÃO DE JUNTA MÉDICA EFETUADA À FUNCIONÁRIA CARMINDA
VENANCIO.----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que a funcionária Carminda Rodrigues Lopes
Venâncio, foi submetida a Junta Médica, no dia doze de Novembro do corrente mês e que a
mesma deliberou pela suspensão da baixa médica e consequente reinício da prestação de
trabalho, a partir do dia treze de Novembro do corrente ano.---------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO AO ENSINO
SUPERIOR.-----------------------------------------------------------------------------------------------Tendo-se verificado que o actual regulamento da atribuição da bolsa em título carece de uma
salvaguarda, por se ter verificado atraso na atribuição de bolsas de estudo pelos
estabelecimentos do ensino superior.------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente propôs aos presentes que fosse acrescentado no artigo 7.º “Processos de
Selecção”, o seguinte: “Poderia haver mais um critério de Selecção, neste caso, a distância da
Universidade (se o aluno precisa de alojamento, alimentação, transporte, entre outras). -------No Artigo 10.º “ Constituem deveres dos bolseiros”, o seguinte “Ou caso, o bolseiro receba
outra bolsa de estudo, o valor atribuído pela Junta é ajustado, sendo que o somatório das
bolsas não possa ultrapassar o valor do salário mínimo” e “para o aluno interessado na bolsa e
para a Junta poder ajudar nas despesas necessárias, enquanto, não há decisão por parte da
Universidade, a Junta tomava a decisão de atribuição de bolsas, e se, o bolseiro aceitar outra
bolsa de estudo ou qualquer subsídio para o mesmo fim, tinha como dever dar conhecimento
à Junta e reembolsar a esta, o valor das mensalidades recebidas do presente ano lectivo.” ----Os presentes tomaram conhecimento e analisaram a sugestão apresentada pelo Senhor
Presidente e decidiram que se procedesse a alteração do referido Regulamento. ----------------REUNIÃO NAS INSTALAÇÕES DA ADRA – AVEIRO – SOBRE AS TAXAS
SANEAMENTO NA FREGUESIA.------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que na sequência das reclamações efetuadas nesta
Junta de Freguesia, a propósito da cobrança das taxas de saneamento, solicitou à ADRA
(Águas da Região de Aveiro) uma reunião com o objetivo de recolher informação sobre a
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cobertura da rede de saneamento na Freguesia de Avanca. A referida reunião ocorreu no dia
catorze de Novembro do corrente ano, nas instalações da ADRA e contou com a presença do
Director Eng.º Brás Duarte e da Eng.ª Inês, por parte da ADRA e do Senhor Presidente e do
Senhor José Guimarães, Secretário da Junta de Freguesia de Avanca.-----------------------------Dos assuntos tratados, concluiu-se que efectivamente estão a ser cobradas taxas de
saneamento a pessoas/habitações que não têm saneamento nas ruas onde residem, Exemplo:
Edifício da ex-escola Água Levada.--------------------------------------------------------------------A ADRA irá ressarcir todas as pessoas que em tempo útil reclamem as anomalias detectadas.
A ADRA disponibiliza-se a prestar esclarecimentos através de email ou telefone, podendo
através da Net fazer registo e colocar os assuntos que forem de interesse. Mais se ficou a
saber que as ligações (ramais) das habitações às redes de água e saneamento são gratuitas até
à distância de vinte metros. A distância apôs os vinte metros, terá o custo de vinte e um euros
e quarenta e sete cêntimos o metro do ramal da água e trinta e sete euros e cinquenta e sete
cêntimos o metro do ramal de saneamento. A estes valores acresce a taxa de IVA em vigor.--Os presentes tomaram conhecimento, constatando que existem pessoas que estão a pagar
saneamento indevidamente.------------------------------------------------------------------------------EMAIL DE INFORMAÇÃO À ADRA.-------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email enviado à ADRA sobre uma pequena fuga na
conduta exterior de saneamento, que acompanha a ponte sobre o caminha de ferro, sita na rua
Padre Bailas em Avanca, se encontra (parte mais elevada da ponte) com pequenas fugas,
vertendo para o passeio, dando origem a que por ali corra água e ao rápido crescimento de
pastagem à sua volta.--------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------EMAIL “ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO DOUTOR DUARTE OLIVEIRA – ANO
LETIVO 2012/2013”.------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Secretário informou os presentes, que em dezoito de Novembro do corrente ano,
solicitou ao Agrupamento de Escolas Professor Dr. Egas Moniz, que indicasse o nome do
melhor aluno/a no ano letivo de 2012/2013, para atribuição do Prémio Dr. Duarte de Oliveira.
Aguardando-se resposta.----------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------ILUMINAÇÃO DA ESTÁTUA JULIO NEVES.---------------------------------------------------
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O Senhor Presidente informou os presentes que foram iniciados, no dia onze do corrente mês,
os trabalhos para a iluminação da estátua do Benemérito Júlio Neves e que atualmente se
encontra em fase de conclusão.--------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------LIMPEZA DA RUA DO MORGADO.--------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes que foram iniciados os trabalhos de
limpeza das valetas e dos passeios da rua do Morgado, no dia dezoito de Novembro do
corrente ano.------------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL – CANDIDATURA
N.º 030/CEI+/13.------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor presidente informou os presentes que no dia dezoito de Novembro de dois mil e
treze, foram presentes, nesta Junta, seis dos sete trabalhadores indicados pelo IEFP para
prestar serviço nesta Junta de Freguesia ao abrigo do programa CEI+, os quais foram
entrevistados pelo Senhor Secretário, José Guimarães e pela Técnica Superior desta Junta,
Helena Coelho.---------------------------------------------------------------------------------------------Dos seis candidatos, o Executivo selecionou quatro que pretende venham a prestar serviço ao
abrigo do referido programa. Mais informou, o Senhor Secretário, que ficamos a aguardar a
superior decisão do Instituto de Emprego e Formação Profissional.-------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, aguardando para breve que os referidos trabalhadores
iniciem nesta Freguesia os trabalhos de limpeza de arruamentos, lamentando que se tenha
esperado tanto tempo por esta decisão.-----------------------------------------------------------------OBRAS NA RUA AREIA DO GONDE E RUA JOAQUIM NICOLAU.--------------------O Senhor Presidente informou os presentes que continuam as obras de beneficiação e
alargamento das referidas ruas e que no dia dezoito de Novembro do corrente ano foi
colocado piso em asfalto na rua da Areia do Gonde, encontrando-se a mesma a sofrer
intervenção de limpeza nas caixas de saneamento e de águas pluviais.---------------------------Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------ASSEMBLEIA MINICIPAL EXTRAORDINÁRIA.---------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que se vai realizar no dia vinte e dois de
Novembro do corrente ano, pelas vinte horas e trinta minutos, no edifício dos Paços do
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Concelho, uma Assembleia Municipal extraordinária, e que a convocatória lhe foi endereçada
email, o qual em anexo trazia o expediente com os assuntos a tratar nessa mesma
Assembleia.-------------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------FURTO NO CONTENTOR DE RECOLHA DE ROUPA – RUA DE SANTA
MARINHA.------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes ter encontrado, no dia dezanove de Novembro do
corrente ano, pelas quinze horas, uma Senhora de etnia Cigana a furtar vestuário do contentor
de recolha de roupa para carenciados. Sugerindo que do caso seja dado conhecimento às
voluntárias da loja social da freguesia, e que lhe seja retirado o apoio que ali for solicitado.--Refere ainda o Senhor Presidente que não foi causado quaisquer danos no referido contentor.
Os presentes tomaram conhecimento, concordando com a decisão apontada pelo Senhor
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------------ALARGAMENTO DA RUA DE PORTO BREJO.-----------------------------------------------Dando comprimento ao solicitado pela Câmara Municipal de Estarreja, o Senhor Presidente
informou que no dia onze de Novembro do corrente ano ele acompanhado do Senhor
Secretário e dos vogais, Senhor Álvaro Jacinto e Domingos Espanha, munidos das plantas,
deslocaram-se ao referido arruamento, para verificar e analisar as duas opções indicadas no
documento enviado pela Câmara Municipal de Estarreja.-------------------------------------------Os presentes concluíram por unanimidade que o traçado que menos impacto causa será o
traçado B. Desta decisão foi dada informação ao correspondente departamento da Câmara
Municipal de Estarreja.-----------------------------------------------------------------------------------CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA MARGEM DO RIO – “CANCELO”.----------------O Senhor Presidente informou os presentes que o Senhor Joaquim Maria Alves de Oliveira,
procedeu ao levantamento de um muro na margem do referido rio, numa propriedade
supostamente sua, desconhecendo contudo se o mesmo terá obtido licença para o fazer.-------O Senhor Presidente aconselhou os presentes a passarem no local, verificarem da veracidade
para á posteriori se decidir em conformidade.---------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram passar no referido local e averiguar o
assunto.------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTENA DE TELECOMUNICAÇÕES - JUNTO A1 – LUGAR DE BOCA DO
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MONTE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que sobre o assunto em titulo e em resposta ao
email endereçado a esta Junta pelo Senhor Pedro Matos, deu a resposta que se transcreve.
“Este Executivo analisou e dedicou especial atenção ao assunto: Da análise, concluímos: Ser
pertinente o caso exposto, o qual realça a preocupação de um Jovem Avancanense, que se
manifesta e preocupa com o sistema ambiental e a saúde pública da sua Terra, do seu país.
Contudo devemos referir, que este ou outros Executivos, (desta Junta) não são ouvidos, nem
lhes são pedidos pareceres, aquando da decisão de atribuição das licenças, para
equipamentos, como os que referes no email.---------------------------------------------------------Existem como sabes, Instituições e Departamentos do Estado específicos, criados para efeito,
que não as Juntas de Freguesia, que analisam, decidem e licenciam o tipo de equipamentos
que referes. Depois e a acrescentar, há o interesse de Instituições/proprietários particulares
em alugar espaços, em troco de uma compensação monetária. Assim, esta Junta de Freguesia
muito pouco ou nada pode fazer em relação ao exposto e sendo que endereçaste cópia da
mesma exposição à Câmara Municipal, ao Presidente da Assembleia Municipal, aos
Vereadores Municipais à Anacom Portugal, espero que uma desta Instituições, te dêem a
resposta que pretendes e desejas. Estando eu certo, que nenhuma referirá ter licenciado
qualquer destes equipamentos, com base num parecer favorável deste ou de outro Executivo
da Junta de Freguesia de Avanca. Queremos contudo referir, que o assunto continua a
merecer a maior atenção por parte deste Executivo, sendo discutido sempre que possível nas
Instituições próprias”.-------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento corroborando com a resposta dada.------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA ---------------------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – GABINETE DE COMUNICAÇÃO,
RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO – CONVITE – INAUGURAÇÃO DA
EXPOSIÇÃO (DES)ESCRITA – ALEXANDRA DE PINHO.---------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que o executivo se fez representar, no dia
dezasseis do corrente mês, na casa da Cultura de Estarreja, no referido evento, pelo Senhor
Presidente, José Borges e pela Senhora Tesoureira, Lúcia Souto.----------------------------------A Senhora Tesoureira informou os presentes tratar-se de uma exposição de telas em tecido e
linha, com interesse e qualidade. ------------------------------------------------------------------------
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Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------EMAIL – ANA MARGARIDA AFONSO – “FURTO DE ROUPA DO CONTENTOR
DE RECOLHA PARA CARENCIADOS” – RUA SANTA MARINHA.---------------------O Senhor Presidente informou os presentes ter recebido o email da Senhora em titulo, cujo o
conteúdo se reporta ao furto de roupa do referido contentor, situado na Rua de Santa
Marinha, cujo conteúdo já foi abordado nesta reunião e consta nesta acta.-----------------------O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes algumas das expressões que a referida
Senhora utilizou, no referido email.---------------------------------------------------------------------Os

presentes

tomaram

conhecimento,

considerando

haver expressões

que estão

descontextualizadas.---------------------------------------------------------------------------------------NUVEM LUMINOSA – PROPOSTA PARA ILUMINIÇÃO DE NATALICIA –
CENTRO CÍVICO DA VILA. ------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente colocou aos presentes para apreciação e decisão, a proposta/orçamento
de dois mil euros acrescidos da taxa de IVA em vigor, para colocação da iluminação natalícia
no Centro Cívico da Vila e no Largo de Água Levada. ---------------------Os presentes analisaram a proposta e unanimemente cientes das dificuldades que se fazem
sentir a nível de tesouraria, são também todos da opinião que embora reduzindo custos
relativamente a mesma, se deve a semelhança dos anos anteriores proceder também este ano,
à iluminação de natal, tendo como principais objectivos animar o comercio local e cumprir
uma já longa tradição, votando por unanimemente a proposta apresentada.----------------------CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – GABINETE DE CMUNIAÇÃO,
RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO - EMAIL CONVITE - LANÇAMENTO DA
REVISTA TERRAS DO ANTUÃ, NÚMERO SETE.--------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o convite sobre o lançamento da revista Terras do
Antuã.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Por indisponibilidade dos membros do Executivo não foi possível fazer representar o mesmo
no referido evento.-----------------------------------------------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – GABINETE DE COMUNICAÇÃO
RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO – CARTOGRAFIA 10 K: COMPLATAGEM
DE CAMPO - INFORMAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email enviado pela Câmara Municipal de Estarreja,
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no dia doze de Novembro do corrente ano, o qual versava sobre a actualização da Cartografia
Numérica Vetorial e Produção de Ortofotomapas à Escala 1:10 000 da Região de Aveiro que
vai ocorrer brevemente nesta Freguesia.---------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – GABINETE DE COMUNICAÇÃO
RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO - EXPOSIÇÃO DE ORIGINAIS DE
ILUSTRAÇÃO DO LIVRO “O PAI NATAL E O MAIÚSCULO MENINO.--------------O Senhor Presidente leu aos presentes o convite em título endereçado a esta Junta de
Freguesia, em dezoito de Novembro do corrente ano, para o referido evento a realizar no
mesmo dia, pelas dezassete horas e trinta minutos, na Biblioteca Municipal.--------------------Os presentes tomaram conhecimento, referindo não terem tido oportunidade de estar
presentes no referido evento.-----------------------------------------------------------------------------EMAIL

–

CÂMARA

MUNICIPAL

DE

ESTARREJA-

SUBUNIDADE

ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS – DEMOLIÇÃO ESTALEIRO.-----------O Senhor Presidente leu aos presentes a informação, da subunidade em titulo, relativamente à
carta enviada no dia quatro de Novembro de dois mil e treze, poe esta Junta, cujo o assunto se
debruçava sobre a demolição do estaleiro da firma Victor Soares Lda.----------------------------Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – DIVISÃO ADMINISTRATIVA E
JURÍDICA – SUBUNIDDAE DE EXPEDIENTE GERAL E NOTARIADO MANDATO 2013/2017 - SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. -----------------------O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes o oficio número 9989, datado de seis de
Novembro do corrente ano, endereçado a esta Junta de Freguesia, o qual, informava a
Subdelegação de competências para o mandato de 2013/2017, sendo acompanhado de um
Edital relativo ao título acima referenciado onde solicitava a sua afixação.-----------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram afixar o respectivo Edital.---------------------REDE SOCIAL DE ESTARREJA – PEDIDO DE APOIO PARA FAMILIA
CARENCIADA.------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email enviado pela Senhora Filomena Serrano, da
Rede Social de Estarreja, no qual solicitava a esta Junta de Freguesia camas para um
agregado familiar, assim como outras peças de mobiliário, nomeadamente um roupeiro, um

Ata n.º 3/2013
Pág. n.º 12

armário e uma cómoda.-----------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e sendo que esta Junta de freguesia não dispõe deste
nem de qualquer outro mobiliário, não é possível satisfazer o referido pedido. Esta situação
vai ser reportada à referida Rede Social.---------------------------------------------------------------ALLIANZ PORTUGAL - SIMULAÇÃO DE SEGURO ACIDENTES PESSOAIS
“GRUPO”, “PROGARMA CEI+”.-------------------------------------------------------------------Recepcionada a proposta do Senhor Alfredo Marques Oliveira afecto à companhia de seguros
Allianz Portugal, relativa ao contrato dos quatro trabalhadores ao abrigo do Programa CEI+,
cujo valor é de trezentos e dezassete euros e setenta e nove cêntimos.----------------------------Os presentes tomaram conhecimento, analisaram e decidiram por unanimidade pela proposta
apresentada.-------------------------------------------------------------------------------------------------DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DA REGIÃO
CENTRO – DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DE AVEIRO – AVISO
DE DECLARAÇÃO DE EXISTENCIAS DE SUÍNOS: PLANO DE CONTROLO E
ERRADICAÇÃO DA DOENÇA DE AUJESZKY.-----------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício/aviso 11.1.5.1.3028, endereçado a esta Junta
de Freguesia, em treze de Novembro do corrente ano, a informar que durante o mês de
Dezembro, decorre mais um período obrigatório de “Declaração de Existências de Suínos
(DES) ”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram afixar o respectivo Aviso.---------------------AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA – “OFÍCIO 3885” – AFIXAÇÃO DE
EDITAL.---------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício da autoridade em título que solicitava a
afixação de Edital “Edito de trinta dias”, que citava os herdeiros de Maria José Ferreira da
Silva, por dívidas fiscais, com o ultimo domicilio fiscal conhecido em Rua do Falcão, nº201,
Avanca.------------------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento decidindo afixar o respetivo Edital.------------------------DIVISÃO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS - SOLICITAÇÃO DE DADOS
PARA PEDIDO DE MOBILIDADE INTERNA DO COLABORADOR PEDRO
PAULO RODRIGUES SILVA.-----------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou e leu aos presentes o conteúdo do email da divisão em titulo,

Ata n.º 3/2013
Pág. n.º 13

que solicitava elementos sobre o assistente operacional, Pedro Paulo Rodrigues, para efeito
de mobilidade interna.-------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento decidindo por unanimidade enviar os dados solicitados.CERCIESTA - FESTIVAL DE ARTES – “DIFERENCIARTE”.-----------------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o ofício enviado pela Cerciesta, relativo
ao festival de artes designado de DIFERENCIARTE, a realizar no dia treze de Dezembro do
corrente ano, no Cine Teatro de Estarreja. O mesmo ofício discriminava as necessidades
inerentes a este evento e solicitava apoio para minimizar os custos. ------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram analisar mais ao pormenor o referido ofício,
remetendo a resposta para mais tarde.------------------------------------------------------------------SERVIÇOS DE SANGUE E MEDECINA TRANSFUSIONAL – SSMT.-------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email dos serviços referenciados em titulo no qual
solicitava instalações, referindo-se ao Salão Paroquial, no dia um de Dezembro do corrente
ano, no espaço compreendido entre as nove horas e as doze horas e trinta minutos, para
divulgação da referida colheita. Referiu ainda o Senhor Presidente ter informado os referidos
serviços que o Salão Paroquial não é propriedade desta Junta de Freguesia, pelo que o pedido
deveria ser dirigido à Direção do Centro Paroquial.--------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, mais foi decidido dar publicidade ao ato.-----------------CONFRARIA DA BROA D’AVANCA – PEDIDO DE CEDÊNCIA DE UMA SALA
PARA REUNIÃO DO CAPÍTULO.------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email/pedido da Confraria da Broa D’Avanca, de
uma sala para realizar a reunião do Capítulo, no dia vinte e seis de Novembro do corrente
ano, pelas vinte e uma horas.-----------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade ceder o Salão Nobre da
Junta de Freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------METAL 88 COMÉRCIO E INDÚSTRIA – CEDÊNCIA DE SALA PARA
FORMAÇÃO PROFISSIONAL.---------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email da empresa em titulo, a solicitar a cedência de
uma sala, por cerca de quatro sábados e até ao final do corrente ano, com o objetivo de dar
formação ao abrigo do programa “QI PME – Qualidade e Inovação”.-----------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade ceder a sala da biblioteca.-
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COMISSÃO DE CULTO DA CAPELA DE SANTA LUZIA – PEDIDO DE
DONATIVO.----------------------------------------------------------------------------------------------Rececionada a carta da comissão em título a solicitar apoio para ajudar a custear as despeças
a suportar com as Cerimonias Religiosas em honra Santa Luzia a realizar a treze de
Dezembro.--------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Secretário informou os presentes que no ano transato o apoio dado à referida
comissão foi de cinquenta euros.------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade atribuir o mesmo valor,
cinquenta euros.--------------------------------------------------------------------------------------------BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESTARREJA – CONVITE DE TOMADA DE
POSSE DO 2º COMANDANTE E ADJUNTO DO COMANDO DOS BVE.----------------O Senhor Presidente leu aos presentes a carta/convite endereçada a este Executivo, para
assistir à cerimónia de tomada de posse do 2º comandante, Senhor Joaquim Manuel
Henriques Valente Rebelo e do Adjunto de Comando, Chefe NIM 1740080 Daniel Alberto de
Azevedo e Silva, no dia treze de Dezembro do corrente ano, pelas vinte e uma horas, no
Quartel dos Bombeiros Voluntários de Estarreja.-----------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e vão fazer os possíveis para estar presentes.-------------ORÇAMENTO PARA A COLOCAÇÃO DE CONTADORES DE ENERGIA
ELETRICA NAS CASAS DA HABITAÇÃO SOCIAL DA GARETA.----------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o orçamento referido em título, de José da
Fonseca Lopes dos Santos, relativamente à instalação de dois contadores de energia elétrica
nas habitações sociais nº 253 e 255, sitas na Rua Associação Caçadores e Pescadores de
Avanca, cujo o valor é de mil euros acrescido da taxa de iva em vigor.---------------------------Os presentes tomaram conhecimento, vão analisar e comparar os elementos constantes neste
e no outro orçamento recebido e decidir em conformidade.-----------------------------------------Analisadas ambas as propostas o Executivo decidiu-se pela proposta da Firma MAS Valente Comercio de eletrodomésticos e instalações, Lda. e solicitar à referida Firma que inicie o
mais rápido possível o referido trabalho.---------------------------------------------------------------EMAIL DA VOLUNTÁRIA DA LOJA SOCIAL – SARAH ALMEIDA.-------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email da Senhora Sarah Almeida, a agradecer a
menção que foi dirigida às voluntárias da loja social, mas reforça que são necessários mais
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voluntários, que se estenda o convite aos restantes elementos da lista, visto que estes já se
mostraram disponíveis para abraçar esta nobre causa.-----------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e vão envidar todos os esforços no sentido de reforçar
esta equipa de trabalho.-----------------------------------------------------------------------------------PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTO AO SALÃO PAROQUIAL.-----Na sequência do pedido formulado a este Executivo, o Senhor Presidente informou os
presentes ter sido cedidos a título de empréstimo, para uma formação a decorrer no Centro
Paroquial e Social Santa Marinha de Avanca, três computadores cuja sua descrição consta no
documento/ protocolo de cedência de equipamento, assinada pelos responsáveis, Senhor José
Amaral Martins, Centro Paroquial e pelo Senhor José Jorge Borges, Presidente da Junta de
Freguesia de Avanca.--------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, ratificando a decisão do Senhor Presidente.--------------PARÓQUIA DE AVANCA – DIOCESE DE AVEIRO.-----------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a carta enviada a esta Junta de Freguesia, pela
Paróquia de Avanca, no dia sete de Novembro do corrente ano, a solicitar um apoio
financeiro para a promoção e montagem técnica de um espetáculo solidário denominado “DO
LADO CERTO”, cuja receita irá reverter a favor dos cuidados continuados, agendada para o
dia vinte e quatro do corrente mês, às quinze horas, no Auditório do Centro Paroquial de
Avanca.------------------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade atribuir cem euros para
apoiar tecnicamente o referido evento.-----------------------------------------------------------------POSTAIS DE NATAL.----------------------------------------------------------------------------------Considerando a recepção de vários catálogos de postais de Natal, o Senhor Presidente propôs
aos presentes a analise dos referidos catálogos, para à posteriori se decidir qual deles adquirir.
Os presentes tomaram conhecimento e aceitaram a proposta do Senhor Presidente.------------ROTARY CLUB DE ESTARREJA – CONVITE PARA JANTAR/PALESTRA.---------O Senhor Presidente leu aos presentes o email enviado pelo Rotary Club de Estarreja,
recepcionado por esta Junta de Freguesia, no dia dezoito de Novembro do corrente ano, a
convidar o Executivo para jantar/palestra, com a presença do orador Professor Doutor
Nogueira Leite, no dia vinte e nove do corrente mês, pelas vinte horas e quinze minutos, no
Hotel Eurosol. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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O tema a ser abordado será “Perspectivas e desafios de economia portuguesa e o programa de
ajustamento”.-----------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e dentro da disponibilidade vão tentar estar presentes.--METAVEIRO – MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E TELECOMUNICAÇÕES DE
AVEIRO, LDA.-------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a carta enviada pela Firma Metaveiro, fazendo
referência aos produtos que comercializa e aos serviços a prestar pós-venda/assistência.------A referida empresa trabalha na área de Equipamentos de Segurança, Sistemas de Som,
Controlo de Acessos, Terminais de ponto, Fibra Óptica, Centrais Telefónicas, Bastidores,
Redes Estruturadas, Informática, Fotocopiadoras entre outros.-------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------EMAIL ENVIADO PELO SENHOR CARLOS PIRES - PEDIDO DE INFORMAÇÃO.
O Senhor Presidente leu aos presentes o email enviado pelo Senhor Carlos Pires, a solicitar
informações sobre um hipotético estacionamento para Autocaravanas na Freguesia de
Avanca.------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a resposta que enviou ao Senhor Carlos Pires, através
de email, que passo a transcrever: EXº Senhor Carlos Pires, “Acusamos a recepção do seu
email, ao qual demos a devida atenção e passamos a dar resposta; na verdade não existe nesta
Freguesia nenhum parque (que assim se possa chamar) destinado e com condições para
estacionamento de autocaravanas (com muita pena nossa). Contudo devemos informar que
temos condições de estacionamento temporário junto ao Pavilhão gimnodesportivo da
Associação Artística de Avanca. O local tem algum movimento, bem como um pequeno café
que poderá servir de apoio, tem também uns sanitários que estando encerrados, podem ser
abertos quando necessário, não tendo contudo banhos! Claro que só poderá facilitar um grupo
restrito de Auto caravanistas.----------------------------------------------------------------------------Devemos também informar que existe um parque em Estarreja, denominado área de serviço e
outro de dimensão mais reduzida em Pardilhó.--------------------------------------------------------Quanto a custos, para estacionar aqui em Avanca não haverá qualquer custo.-------------------Certos de que a nossa informação vai de encontro ao solicitado, ficamos desde já agradecidos
pelo interesse que manifestou pala nossa Freguesia e colocamo-nos ao dispor. Com os
melhores cumprimentos. Pelo Executivo o Presidente da Junta de Freguesia de Avanca José
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Jorge Silva Valente Borges.”-----------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, ratificando a decisão do Senhor Presidente.
EXPEDIENTE.------------------------------------------------------------------------------------------Foi dada sequência de despacho a atestados e outros da competência do Executivo da Junta
de Freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta, deu os trabalhos por concluídos à uma hora e quinze minutos.
Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser submetida a aprovação na reunião seguinte
e

por

mim

vai

ser

assinada

José

Fernando

Valente

Guimarães,________________________________________ que a secretariou, e por todos
os membros do Executivo presentes.--------------------------------------------------------------------

